বাংলােদশ �� ও কুিটর িশ� করেপােরশ(িবিসক)
১৩৭-১৩৮, মিতিঝল বািণিজয্ক এলাক, ঢাকা

�িমক

০১.

'�� ও কুিটর িশে� GIS িভি�ক অনলাইন ডাটােবজ' এ িশ� খাত ও উপ-খাত স�িকর্ত ত�
িশ� খােতর নাম

খা� ও খা�জাত িশ�
(৫১িট উ-খাত)

উপ-খাত

ধান মাড়াই কল
চাউল কল বা িমল
িচড়া, মুিড় ও ৈখ ৈতির িশ�
ডাল িমল
ৈতল িমল
ঘািন িশ�
নািরেকল ৈতল ৈতির
নািরেকলজাত খা�প� ৈতির িশ�
ু ভূিষ ৈতিরর িমল
আটা, ময়দা ও সঁিজ,
িসমাই , লা�া, নুড লস্, �কারনী ইতয্ািদৈতিরর কারখানা
েবকারী (রু, িব�ট, েকক ও অ�া�)
লেজ�,চকেলট ৈতির, চুউইং গাম ইতয্া
িমি� ৈতির (দই ও অ�া� সহ)
চানাচুর ৈতিরর কারখানা
িচপস ৈতির (আলু ও অ�া� উপকর)
আেমর পা� ৈতির িশ�
েবভােরজ ও অ�া� পানীয় ৈতির/�ি�য়াকরণ
িমনােরল ওয়াটার
িভেনগার, েগালাপ জল ও েকওড়া পািন ৈতির
জু, সস ৈতির
আচার ও জয্া, েজিল ৈতির িশ�
বরফ ও আইসি�ম ৈতির
েকা� ে�ােরজ (আল, মাছ ও অ�া� খা� সংর�ণ)
দুধ ও দু�জাত �� ৈতি
গুড়া দুধ ৈতি
কনেড�ড িম� ৈতির
েডইির খামার
ফল �ি�য়াজাতকরণ িশ�
মাছ �ি�য়াকরণ (শুটি, ে�াকড, শীতলীকরণ, িটনজাত ইতয্া)
মৎ� চাষ
তামাক �ি�য়াজাতকরণ, িবিড়, জদ র্া ৈতির ইতয্াি
হাঁ-মুরগীর খামা, েপাি� িশ�
েপাি� িফড
েগা-খা�
মাশরুম উৎপাদ/�ি�য়াজাতকরণ
মধু উৎপাদ, েমৗমািছ পালন
মসলা িশ� (মসলা মাড়াই, ৈতির ইতয্াি)
পান চাষ
চুন ৈতি
খেয়র ৈতির
িচিন ও গুড় ৈতির িশ�
চা চাষ
চা �ি�য়াকরণ িশ�
খাবােরর েহােটল ও ের�ের�

ম��

অেটােমিট, েসিম-অেটােমিট

কেনফকশনারী প�

িঘ, পিণর মাঠা ও ৈতির হেত পাের।

িডহাইে�ট ফল ও স�ীও হেত পাের
জদ র্াসহ অ�া� প

অঃপৃঃ�ঃ

-২�িমক

িশ� খােতর নাম

উপ-খাত

চাইিনজ, থাই ও অ�া� ের�ের�
�া� , কিফ শপ ইতয্াি
লবণ িশ�
আেয়াডাইজড লবণ ৈতির িশ�
মােছর েপানা উৎপাদন

ম��

খা� �� ও স�ী বীজ উৎপাদন

০২.

ব� িশ�

(৪৪িট উ-খাত)

অ�া� খা�জাত িশ�
েট�টাইল িমল
সািটর, সুয্িটং ব� ৈত
িনট গােমর্�স ও ফয্াি�
ৈতির েপাষাক িশ�
েটইলিরং শপ
বুিটক িশ� ও শ
েহািসয়ারী (েগি� ও আ�ার গােমর্�) প� ৈতির
জামদািন, েবনারিস শাড়ী ৈতির
শাড়ী, লুংি, গামছা ৈতির
মাছ ধরার জাল ৈতির (িফিসং েনট)
েমাজা, েসােয়টার ��ত িশ�
েটির টাওেয়ল
সুতা ৈতি
টুইি�
সুতা সাইিজং
ে� কাপড় ৈতির
িসনেথিটক ফয্াি�
টুিপ ৈতির
এয্াপােরল ওয়ািশং
লি�
কাপড় কয্ােল�াির, কালািরং, ি�ি�ং ও ওয়ািশং
িজপার, কলার, কাফ ৈতির
কাঁটা কাপড়জাত তুলা উৎপাদ
কৃি�ম তুলা উৎপাদ
তুলা ৈতি/ তুলা িজিন
িস� ই�াি�
িস� েপাকা পালন
েরশম সূতা উৎপাদ
েরশম ব� উৎপাদন
লা�া েপাকা পালন ও উৎপাদন
নকিশ কাঁথা
েলইস, িফতা, েটপ ৈতির
েবিডং হাউস
খ�েরর কাপড় , েপাষাক ৈতির
মশারীর কাপড় ৈতির
ছাতার কাপড় ৈতির
পদ র্ার কাপড় ৈতির
েবড শীট ৈতির
নাইলন সুতা ৈতির
পিলেয়�ার সুতা ৈতির

অঃপৃঃ�ঃ

-৩�িমক

িশ� খােতর নাম

০৩.

বনজ িশ�

০৪.

পাট ও পাটজাত িশ�

০৫.

কাগজ, মু�ণ ও েবাডর্ ি

(২৫িট উ-খাত)

(৯িট উ-খাত)

(১৮িট উ-খাত)

উপ-খাত

সতরি�/পােপাষ
ক�ল
লাইফ জয্েকট
অ�া� ব� িশ�
কােঠর আসবাব প� ৈতির (ফািন র্চা)
কাঠ েচরাই
কােঠর েসৗিখন ��ািদ ৈতির
�াই উড ও েবাড র্ িশ�
পারেট� েবাড র্ জাত প� ৈতির
মাক, শাটল , বিবন ৈতির
বাঁশ ও েবতজাতেসৗিখন প� ৈতির
বাঁশ ও েবতজা আসবাবপ� ৈতির
েছাবড়া ও েছাবড়াজাত প�
�াস ৈতির
নাস র্াি
ছাতার বাট ৈতির
কােঠর েখলার সাম�ী ৈতির
েসলাই েমিশেনর কভার ৈতির
কােঠর বা�, কাট ুর, ে�ম ৈতির
বা� য� ও যে�র অংশ ৈতির
শীতল পািট, মাদুর ও অ�া� পািট ৈতি
হাত পাখা ও েখলনা ৈতির
বাঁেশর ঝু, কুল,মাছ ধরা সম�ী ৈতির
ঝাড়ু ৈতি, মাথাল ৈতির
সুইচ েবাড, বাটাম ৈতির
আইসি�ম কাি, দােতর িখলাল
ি�েকট �াট, কয্ারম েবাডর্ ও অ�া�  েখলার সর�
েনৗকা ৈতির
অ�া� বনজ িশ�
জুট েটায়াইন
পােটর সুতলী ৈতির
জুট ইয়াণর্ ডািয়
জুট েটপ ৈতির
পােটর চট, ব�া, �াগ ৈতির
পাটজাত গৃহ�িল ও েসৗিখন �� ৈতির
ওয়াল �াট, �াট ৈতির িশ�
কােপর্ট ৈতির
পাট ও পাটজাত অ�া� প� ৈতির
ি�ি�ং ে�স
েলিমিনিটং ি�ি�ং
�ােকিজং সাম�ী
�ােকিজং এ� ি�ি�ং
কাগেজর কাট ুর্ন ৈতি
েপপার েবাড র্ ৈতি/ িরসাইেকলড েপপার েবাড র
হােত ৈতির কাগজ
কেরােগেটড েপপার েবাড র ৈতির

ম��

অঃপৃঃ�ঃ

-৪�িমক

০৬.

িশ� খােতর নাম

�ানারী , চামড়া ও
রাবার িশ�
(২৩িট উ-খাত)

০৭.

কাঁচ ও িসরািমক িশ
(৩১িট উ-খাত)

উপ-খাত

িটসুয্ েপপ
�াফট েপপার
বই বাঁধাই
খাতা, েরিজ�ার ৈতির
পিলিথন ি�ি�ং
গাম েপপার, ইমাির �থ ৈতির
েপপার কনভািটর (েটপ , েকান, েরাল ইতয্ািদ)
ফাইল কভার, েবাড র্ ৈতির
কাগেজর েঠাংগা / শিপং �াগ ৈতির
কাগজ ও মু�ণজাত অ�া� �� ��ত
চামড়া ৈতির (�ি�য়াকরণ)
জুতা, �াে�ল ৈতির
রাবার জাতীয় প�
চামড়ার েপাষাক ৈতির
চামড়াজাত প�(ি�ফেকস, সুইটেক, �ােভল �াগ, হয্া� �াগ
ইতয্াি) ৈতির
কৃি�ম চামড়াজাত প(ি�ফেকস, সুইটেক, �ােভল �াগ, হয্া�
�াগ ইতয্াি) ৈতির
চামড়া ও কৃি�ম চামড়াজাত হয্াি��াফটস
কৃি�ম চামড়া ��ত
কৃি�ম চামড়াজাত প� ৈতি
টায়ার ও িটঊব ৈতির
টায়ার িরে�িডং
টায়ার িরেসািলং
রাবার েফাম ও ডাইস ৈতির
েব� ৈতির
িপিভিস েসাল ৈতির
িপিভিস পাইপ ৈতির
রাবার েহাস পাইপ, িটউ, ওয়াটার �াগ, লাইফ জয্ােকট ৈতির
িক-�াগ, মািন�াগ , পাস র্, ভয্ািনিট � ইতয্ািদ ৈতি
রাবার কষ �ি�য়াকরণ
�াি�ক প� ও �� সাম�ী ��ত
চামড়াজাত অ�া� প� ৈতির
রাবার ও �াি�েকর অ�া� সাম�ী ৈতির িশ�
িসরািমক সাম�ী ��ত িশ�
েমলামাইন সাম�ী ��ত িশ�
েমাজাইক সাম�ী
েসেনটাির িফিটংস
�াস ওয়য্ারস
কাঁেচর িশিশ েবাতল ও পা� ৈতির
মােব র্ল িচপস ও পাউডার ��ত
টাইলস, মােব র্ল ৈতির
টািল ৈতির
পাথর �ািসং
হেলা �াস ৈতির
কাঁেচর চুিড় ৈতি
মৃৎ িশ�
শামুক ও িঝনুেকর পণয ৈতি

ম��

অঃপৃঃ�ঃ

-৫�িমক

০৮.

িশ� খােতর নাম

রসায়ন ও ঔষধ িশ�
(৮০িট উ-খাত)

উপ-খাত

কাঁচ ৈতি
ইট
আরিসিস ি�কস
চক েপি�ল
আরিসিস পাইপ ও েসিনটারী পাইপ
আরিসিস টাইল
�াফাইট �িসবল
চু/ কিল চু
�া�ার েবাড র
�া�ার অব �ািরস
ছােদর / ে�ৗেরর টাইল
কােচর আয়না
দরজীর চক
শীল পাটা, পুতা ৈতির
ে�ট, েপি�ল ৈতির
মু�া ও মু�ার েসৗিখন �� ��
কাঁচ ও িসরািমকজাত অ�া� িশ�
ঔষধ িশ� (এয্ালা�ািথ)
ঔষধ িশ� (েহািমও)
ঔষধ িশ� (আয়ূেবর)
ইউনানী ঔষধ
ঔষধ িশে�র েবিসক কয্ািমেক/ কাঁচামাল ৈতি
�াি�ক প� ৈতির
নন-েকিমকয্াল, েভষজ রং ৈতির
েকিমকয্াল রং ৈতি
এয্ািস, এয্ােসিটক এয্া
সাবান ও সাবানজাত �� ৈতির (গুড়, বার, বল, িলকুই)
পিল �াগ, পিল �াগ ি�ি�ং
পিলিথন েলেবল
এয্ালুিমিনয়াম ফে
একেরিলক সীট
�াি�ক দরজা
�াি�ক েকান , বিবন ও অ�া�
ে�ােরজ �াটারী
�াটারী (�াই েসল)
এয্ােডিস, িবিভ� ধরেণর গাম, আঠা
এয্ালুিমিনয়াম হাইে�া�া
েলড অ�াইড
েসািডয়াম সালফাইড
হাইে�ােজন অ�াইড
একিটেভেটড কাবর
িলকুইড কি�
েসাডা ��ত (গুড়, িলকুই)
ি�িচং, িডিডিট ৈতি
কীটনাশক ��ত
িফটকাির ৈতির
এলকাইড েরিজন

ম��

অঃপৃঃ�ঃ

-৬�িমক

িশ� খােতর নাম

উপ-খাত

আগর বািত
�াি�ক িচরুনী
িডসেপােজবল িসির�
টয়েলট সীট ও কভার
টয়েল�ীজ
িডসেপােজবল �াি�ক ে�ট-কাপ
িসিলং ওয়া�র
�াি�ক আসবাব
ে�া েমাে�ড �াি�ক �াম ,ে�াটস ও �া�স
েভষজ নীল
কাপর্ মােছর িপটুইটারী েথেক এইচিসিজ হরেমান উৎপা
এলাম
েসািডয়াম িসিলেকট
সালফা েমাথা�াজাল
েসািডয়াম, পটািশয়াম সাইে�ট
আলকাতরা ৈতির
�ীজ ও লুি�েকিটং ওেয়ল ৈত
সার ও ৈজব সার ৈতির
িম� সার
মশার কেয়ল ৈতির
মশার কেয়ল ৈতিরর সাম�ী, উড পাউডার ��ত
িসেম� ও আরিসিস সাম�ী ৈতির
�া�ার ক�াউ�
িপিভিস ক�াউ�
�াি�ক রিশ
েমামবািত
এনােমল েপই�
কার েপই�
িসনেথিটক েপই
েপইে�র কাঁচামা
ঔষেধর কাঁচামা
�াি�ক জীপার
�াি�ক ব�, কাট ুর, কে�ইনার ও েকৗটা ৈতির
�াি�ক �াটারীর েকইস ৈতির
�ালাইন ৈতির
�সাধনী �� ৈতির
অি�েজন, এয্ািসিটিলন �াস ৈত
িদয়াশলাই
ফেটা ি�ম
িভিডও েটপ ৈতির
িপিভিস ি�ম ৈতির
পিলিথন সীট, েপপার ৈতির
বলেপন িরিফল
দাঁেতর মাজ/টুথ েপ� ৈতি
িপউরী ৈতির
িশ�জাত লবন ৈতির
েহায়াটনার, � ৈতির
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িশ� খােতর নাম

০৯.

�েকৗশল িশ�
(৮১িট উ-খাত)

উপ-খাত

েবিসক কয্ািমেক
ি�ি�ং কািল
অ�া� রাসায়িনক প� ৈতির িশ�
হালকা �েকৗশল কারখানা
ঢালাই কারখানা
অেটােমাবাইল য�াংশ ৈতির ও সািভর্িস
ৈবদূয্িতক পাখা ৈত
ৈবদূয্িতক িমট, েজনােরটর ৈতির
েজনােরটর সািভর্িসং ও সংেযাজ
ৈবদূয্িতক মটর ৈতির ও সািভর্
ৈবদূয্িতক সর�ামািদ ৈত
�া�ফরমার ৈতির, সংেযাজন ও েমরামত
এিভএস, ইউিপএস, আইিপএস, চাজর্ার ৈতি
ৈবদূয্িতক ত, কয্াবল ৈতি
ৈবদূয্িতক বাি, িটউব ৈতি
েরিডও, িটিভ ও অিডও এবং িভিডও য�পািত ৈতি
েরিডও, িটিভ ও অিডও এবং িভিডও য�পািত সংেযাজ
েমাবাইল েফান ৈতির ও সংেযাজন
েলদ, ি�ল, স-িমেলর য�াংশ েতাইির
েটিলেফান কয্াবল, অপিটকয্াল ফাইবার ইতয্ািদ ৈ
পা�, িটউবওেয়ল ৈতি
সািজর্কয্াল সাম�ী ৈত
খুচরা য�াংশ ৈতি
এম এস রড, �াট বার, সীট, �া�, ি�ল বার ৈতির
েঢঊ িট
�াটারী ে�ট, কয্া
সাইেকল, মটরসাইেকল এবং য�াংশ ৈতির ও সংেযাজন
সাইেকল - ির�ার েচন, এে�ল, �য্া� ৈতি
নাট, েবা�, তারকাটা, তার ইতয্ািদ ৈতি
কৃিষ য�পাি, সর�ামািদ ৈতির ও সংেযাজন
�ােসর চূল, েকেরািসন চূলা ও য�াংশ ৈতি
�াস িবতরণ সর�ামািদ ও খুচরা য�াংশ ৈতি
�াস িসিল�ার ৈতির
এয্ালুিমিনয়ােমর ে�ট বার ৈত
এয্ালুিমিনয়ােমর আসবাবপ� ৈত
এয্ালুিমিনয়ােমর ৈতজষপ� ৈত
কাঁস-িপতেলর সাম�ী
িফ�ার ও িফ�ার সর�ামািদ ৈতির
এনােমল ে�ট ৈতির
িজআই ও এম এস পাইপ ও িফিটংস ৈতি
ধাতব �ােনটারী িফিটংস ৈতি
ধাতব গৃহস�া ও েসৗিখন সাম�ী ��ত িশ
ি�েলর আসবাবপ� ও য�াংশ ৈতির
ি�েলর কাটলারী সাম�ী
ি�ল সীট, ে�ট, বার ৈতির
�ীল, েগইট, সাতার ৈতির
গাড়ীর বািত ৈতির
রাইস িমেলর য�াংশ
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১০.

িশ� খােতর নাম

ত� �যুি� িনভর্র ি
খাত
(৮িট উ-খাত)

১১.

েসবা খাত

(২৭িট উ-খাত)

উপ-খাত

�য্া�ার িপ, েজমস �ীপ, েবাড র্ িপ, িপন ও অ�া� ে�শনারী ��
ৈতির
বালিত, কড়াই, সুটেক, বা� ইতয্ািদ ৈতি
গাড়ীর ি�ং, ে�ক ও অ�া� সাম�ী ৈতির
গাড়ীর বিড ৈতির
েকা� ে�ােরর য�াংশ ৈতির
�ােলা েমিশেনর য�াংশ ৈতির
পাট কেলর য�াংশ ৈতির
আটা, ময়দা, ডাল, ৈতল কেলর য�পািত ও য�াংশ ৈতির
েনৗ-যােনর য�াংশ ৈতির
ছুি, বাটালী, দা, বিঠ, েকাদাল, গাইিত, েবলচা ও অ�া� গৃহ�ালী
সাম�ী ৈতির
কামারশালা
তালা-চািব
যাি�ক েখলনা
েপালি� পালন য�পািত ওসর�াম
চশমার ে�ম ও চশমা সংেযাজন
ছাতার িশক ও ছাতা সংেযাজন
ঘিড়
েখলনা
েখলনা সাইেকল
েনৗকা ও য�চািলত েনৗ-যােনর বিড ৈতরী
ধাতব অলংকার
ওেয়িয়ং েমিশন ও ে�লস ও পিরমাপ সাম�ী ৈতির
�াশ ৈতির
বয়লার ও বয়লােরর য�াংশ ৈতির
পিরমাপক য� ও সহায়ক খুচরা অংশ ৈতি
ওয়ািশং েমিশন
কীটনাশক ে� েমিশন ও য�াংস ৈতির
হািরেকন, �াস ও ৈতেলর বািত ৈতির
িবয়ািরং, বল ও খুচরা য�াংশ ৈতি
েরি�জার, এিস ৈতির ও সািভর্িস
িচরুণী ৈতি
ি�েলর েবাতাম ৈতির
তারকাটা, নাট-েবা�, � ৈতির
েমটাল জীপার ও অ�া� গােমর্�স একেসসিরজ ৈতি
েলা-ক� িবি�ং সাম�ী
অ�া� �েকৗশল িশ�
সফটওয়য্ার ফাম
কি�উটার সংেযাজন ও েমরামত
েনটওয়াকর্ সুইচ ও সর�ামািদ ৈত
কি�উটার একেসসিরজ ৈতির
ি��ার ও ইেমিজং িডভাইেসর য�াংশ ৈতির
েমাবাইল েফান ৈতির
পুরাতন কি�উটার সাম�ী হেত ধাতু িন�াশণ ি
অ�া� ত� �যুি� িনভর্র ি
আবািসক েহােটল, েমােটল
�িশ�ণ েক�
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১২.

িশ� খােতর নাম

িবিবধ িশ�

(১৭িট উ-খাত)

উপ-খাত

ি�িনক
�ালু, পালর্া
লি�, অেটােমিটক লি
ফেটা �ূিডও
েমাবাইল েফান, কি�উটার ও সংি�� য�পািত েমরামত
েফান , ফয্া, ই-েমইল, ফেটাকিপয়ােরর েদাকান
কি�উটার িসে�ম ৈতির, উ�য়ন
ত� �যুি� িনভর্র আউটেসািস
ই�ারেনট, েমাবাইল েসবাদানকারী �িত�ান
শরীর চচ র্া  েক
েরাগ িনন র্য় েক�
মািট ও পািন পরী�া েক
সামািজক ইমলন েক�
িব�াপন েসবা
পিরবহন সং�ার েসবা
কুিরয়ার সািভর
গাড়ী েমরামত
ির�া েমরামত
েকা� ে�ােরজ
প� গুদাম
শিপং মল / িবেশষািয়ত ইব�য় েক�
বাড়ী িনমর্ণ সাির্ভর্
কয্াটািরং  সাির্ভ
অনু�ানগৃহ স�া সািভ
অ�া� েসবা িভি�ক িশ�
বলেপন ৈতির
কাঠ েপি�ল
ে�ট ৈতির
মবাইল টাওয়ার
চারেকাল
গােমর্�স এে�সির
আর িস িস পাইপ, �াব ,�ক ইতয্ািদ ৈতি
কৃি�ম গহনা ৈতি
কৃি�ম ফুল ৈত
কৃি�ম অংগ ৈতি
ফুেলর ট
হাড়চুনর্ক
ইট ভাংগা , চুনর্ ক
িপতেলর �ক, অফেসট �ক ৈতির
টায়ার িরে�িডং
বরেফর �ক ৈতির/বরফ কল
অ�া� িবিবধ েসবা

***** সব র্েমাট১২িট িশ� খােতর অিধেন৪১৪িট উ-খাত এর তািলকা
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